توسعه مشاركت زنان  :راهي بسوي توسعه پايدار

بررسي ها نشان مي دهد كه عليرغم تالشهاي جامعه بين الملل و تصويب معاهدات و پذيرش تعهدات مشترك نظير
كميسيون مقام زن و مشابه آن ،هنوز زنان در اكثر كشورها نتوانسته اند از حقوق شايسته برخوردار گردند.
همچنين ارزيابي ها بيانگر آن است كه در وضعيت فعلي زنان در محورهاي مورد مناقشه كه فقر ،خشونت  ،اقتصاد،
اشتغال  ،قدرت و تصميم گيري ،حقوق بشر زنان ،رسانه ها ،آموزش  ،بهداشت و ....را تشكيل مي دهد ،نه تنها در حد
استاندارد نيستند بلكه در شرايط قابل تحمل نيز به سر نمي برند.
لذا براي بهبود به اين وضعيت تالشي فراتر و مضاعف مورد نياز است  .خصوصاً اينكه شرايط كنوني بستر تحول زنان و
دختران را فراهم نموده است و متناسب با آن مطالب زنان در خانواده متحول گشته و دختران نيز به تبع مقتضيات زمان
تغيير يافته اند .اين تغيير آن چنان پرشتاب است كه گاه موجب دغدغه مي گردد در چنين شرايطي عمده ترين سوالي
كه به ذهن خطور مي كند ،اين است كه تاقبل از اينكه اين نيمه زنده فعال و پرانرژي جامعه از همسويي و هماهنگي
نيمه ديگر جامعه نااميد گردد چه بايد كرد؟ به نظر مي رسد با ايجاد تحولي فراگير در حوزه فرهنگ و انديشه مي توانيم
آثار ناميمون و ناخوشايند تحجر و كج انديشي نسبت به زنان را زدوده و دغدغه تعالي و ارتقاء انساني براي زنان و
مردان را در سرلوحه عزم خود قرار دهيم .اگر عصر امروز را عصر مقاومت در برابر برتري جويي و زياده طلبي و از سوي
ديگر تالش و تمايل جهاني به استقرار برابري و عدالت جويي بدانيم و رسالت تاريخي هم آهنگي و همگامي با اين
عزم جامعه بشري را بر عهده گيريم و هرگونه تبعيض و بي عدالتي جويي بدانيم و رسالت تاريخي هماهنگي و همگامي
با اين عزم جامعه بشري را برعهده گيريم ،هر گونه تبعيض و بي عدالتي كه آثاري جز رنج  ،فقر و عقب ماندگي ندارد از
ميان خواهد رفت .
اگر باور داشته باشيم يكي از آشكارترين نمونه هاي بي عدالتي تفاوت د رحوزه جنسيت و در ميزان بهره مندي زنان در
مقايسه با مردان معنا پيدا مي كند .عزم هر انسان آگاه  ،مسئول و آزاد انديش به تالش در حذف تبعيض و از بين بردن
بازمانده هاي تفكر مرد ساالري و استقرار عدالت معطوف مي گردد.
امروز جهان فهيم و انديشمند انكار حقوق زنان و اعمال تبعيض به آنان را ظلم و ستمگري مي شناسد و نفي حقوق و
شئونات نيمي از پيكر خويش را غير عادالنه و غيرعاقالنه مي شمارد .شك نيست كه هر گونه برتري جويي نشانگر
نيات استثماري و ارضا كننده روح غرور ،تكبر ،خودخواهي و منافع مادي است و ترديد نمي توان داشت كه هيچ ضعف و
زبوني وذلت و واماندگي و مهجوريت ذاتي انسان مورد رضايت خداوند نيست .
بي ترديد زنان از مهمترين سرمايه هاي انساني محسوب مي شوندبه نحوي كه حضور آنان در عرصه هاي گوناگون
تسريع كننده روند توسعه پايداراست .بديهي است مشاركت آنان عالوه بر تامين مطالبات و نيازهاي خود متوجه رفع
نيازهاي جامعه نيز خواهد بود.

و بايد توجه داشت كه نقش آفريني زنان در خانواده و جامعه نشان از توانمندي و كارآمدي آنان دارد و شكوفايي
استعدادهاي پنهان آنان ،افزايش گرايش به طي مدارج عالي تحصيلي و تالش درخصوص حضور موثر در زمينه اشتغال
اقتصاد و تصميم گيري از جمله نمودهايي است كه بيانگر جديت و عزم زنان براي تحقق مطالبات خود است.
لذا با اين پيش فرض كه افزايش آگاهي و ژرفا بخشي به بينش زنان و مردان ضرورت تحول فراگير جامعه در حال
توسعه مي باشد .دفترامور زنان و خانواده وزارت نفت در صدد برآمد به منظور ارتقاء سطح آگاهي و اطالع رساني و
آشنايي بيشتر مديران و كاركنان صنعت نفت با مسائل و موضوعات زنان و خانواده  ،سياستها و برنامه هاي حوزه
جنسيت همچنين اقدامات انجام يافته و در دستور كار مشاورت زنان و خانواده در حوزه هاي فوق  ،اقدام به تهيه يك
گزارش از توسعه مشاركت زنان در صنعت نفت در بازه زماني سي ماه از دي ماه  29تا پايان شهريور ماه  29نمايد.
امور زنان و خانواده وزارت نفت اميداور است در سايه مساعي همه اقشار جامعه حقوق مسلم انسانها به خصوص زنان
احيا و چشم انداز آينده با حضور پرشور و نشاط تمامي آحاد جامعه ترسيم گردد.
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گزارش سي ماهه :توسعه مشاركت زنان درصنعت نفت

(امورزنان وخانواده)
چالش ها

تحقق شايسته ساالري

ايجاد فرصت هاي برابر

اجراي قوانين ومقررات مصوب
وپيشنهاد اصالح مقررات

تامين رفاه زنان

عناوين برنامه ها يااقدامات انجام يافته
 احصامشكالت زنان براي ارتقا شناسايي زنان مستعد وبرجسته ارائه طرح ها وبرنامه هاي عملي مناسب جهت ارتقا ومشاركت زنان شاغلدرهمه سطوح سازماني
 تدوين برنامه هاي توان افزايي زنان طراحي وبرگزاري دوره هاي آموزشي توان افزايي الزام به حضورزنان درمجامع سياستگذاري وبرنامه ريزي پيشنهاد بكارگيري زنان درسمت هاي مديريتي حضور مشاورين زن درهيئت مديره ها شركت هاي اصلي وفرعي شناسايي تبعيض هاي جنسيتي درفرآيندهاي برنامه ريزي،سياستگذاري ومديريتي
 شناسايي وطبقه بندي مشكالت شغلي زنان شاغل وارائه راهكارهاي مناسب تهيه ابالغيه هاي متعدد وبرنامه ريزي جهت ايجاد فرصت هاي بهره منديعادالنه زنان شاغل از منابع،امكانات،فرصت ها ،مزايا وتسهيالت رفاهي و ورزشي
جهت توسعه مشاركت اجتماعي واقتصادي زنان ازجمله:
 ارتقاوترفيع درشرايط برابر افزايش ماموريت داخل كشور افزايش ماموريت خارج از كشور دستيابي به فرصت هاي برابرآموزش هاي تخصصي داخل وخارج ازكشور اصالحات ساختاري براي توسعه ورزش زنان بررسي وپيشنهاد بازگري در 2مورد از مقررات مرتبط با زنان وخانوده از جمله : برقراري مستمري پس از فوت زنان شاغل وبازنشسته برقراري حق عائله مندي براي زنان شاغل مجرداجراي طرح تبعيت از همسر دروزارت نفت بيمه فرزندان توسط كاركنان زن كمك هزينه رفاهي مهدكودك برنامه ريزي براي حل مشكالت حقوقي زنان وحمايت از جايگاه آنان پيگيري دسترسي برابربه مجموعه هاي ورزشي وآموزشي صنعت نفت برخورداري ازامكانات وتجهيزات ورزشي متناسب باشرايط زنان بهره مندي ازامكانات ومربي مناسب براي ورزش قهرماني بهره مندي از ساعات ورزشي حين كار وساعات مناسب بهره مندي از اصول وشرايط ارگونومي مناسب زنان درمحيط كار(پيگيري )ايجاد وافزايش امكانات تفريحي -رفاهي-ورزشي –فرهنگيبراي زنان وخانواده

 برنامه ريزي به منظور تقويت نقش صنعت درفرهنگ سازي مصرف بهينهانرژي درسطح جامعه بامشاركت زنان
توسعه مسئوليت اجتماعي و فرهنگي
صنعت نفت درحوزه زنان

تحكيم وتعالي بنيان خانواده

ارتقاي سطح سالمت زنان شاغل (درمحيط
كار) وخانواده كاركنان

نهادساختارمند براي رسيدگي به امورزنان
وتحقق برنامه هاي حساس به جنسيت

 ارائه طرح بهره مندي زنان جوامع محلي از اجراي مسووليت اجتماعيصنعت نفت
 شناسايي مسائل ومشكالت خانواده هاي كاركنان وارئه راهكارهاي عملي بهمنظوركاهش آسيب ها
 شناسايي مسايل ومعضالت زنان سرپرست خانواده وارائه طرح هاي حمايتيبرقراري تعادل بين كار وزندگي زنان شاغل تقويت امنيت رواني زنان ترميم وضعيت اقتصادي مادران كارمند(طرح كمك هزينه مهدكودك-ايجادمهدكودك هم جوار)
 ارتقاي جايگاه خانواده بعنوان يك گروه مرجع براي ارتقاي بهره وري سازماني ارتقاي سطح مهارتهاي زندگي دررابطه باكاهش مشكالت كاركنان وخانواده طراحي برنامه هاي بهبودكيفيت زندگي خانواده هاي اقماري ارتقاي سطح آگاهي زنان ومردان درزمينه بهبود تعامالت رفتاري درخانواده تجليل از خانواده هاي شاهد وايثارگر تقويت ارزش هاي اخالقي وفرهنگ اسالمي دربين كاركنان زن ومرد توسعه فرهنگ اسالمي واشاعه الگوي خانواده سالم -ارتقا سطح آگاهي خانواده هاي كاركنان

 توسعه برنامه هاي مراقبتي در زمينه سالمت جسمي زنان توسعه برنامه هاي مراقبتي در زمينه سالمت رواني زنان ارائه برنامه هاي حمايتي درزمينه بهداشت ودرمان زنان آسيب ديده ارائه برنامه افزايش سطح دسترسي به برنامه هاي مراقبتي و خدمات درمانيزنان
 تعيين مشاورزنان وخانواده ايجادشبكه مشاورين ايجادكميته راهبردي جهت تبيين وظايف مصوب مشاورين امورزنان(جلساتدوره اي)
 همكاري وهماهنگي پيوسته با مشاور امورزنان درامورارجاعي وپيگيريمصوبات نشست دوره اي مشاورين
 حضورمشاورين درمجامع سياستگذاري وبرنامه ريزي وزارت نفت توان افزايي مشاورين زن پيشنهاد وبرگزاري برنامه هاي فرهنگي،آموزشي واجتماعي به منظوراصالحنگرش هاي عمومي (ازجمله نشست ها وكارگاههاي آموزشي)
 -آگاهي بخشي به كاركنان زن درحوزه جنسيت ومطالبات جنسيتي

نگرش هاي سنتي ونگاه تبعيض آميز به
زنان

غني سازي برنامه هاي اوقات فراغت زنان
شاغل وخانواده هاي كاركنان
ايجاد رويكرد برنامه محور درحوزه زنان
وخانواده

ايجاد زيرساخت هاي الزم براي اجراي
برنامه هاي توسعه امورزنان و خانواده

 حضورفعال درجلسات وشوراهاي سياستگذاري وبرنامه ريزي در راستاي ترويجنگرش حساس به جنسيت
 شناسايي نيازهاي پژوهشي مرتبط با حوزه زنان ،جنسيت وخانواده همكاري دربازنگري واصالح قوانين ومقررات ودستورالعمل هاي الزم ايرادسخنراني ومصاحبه درجلسات ومجامع مختلف شناسايي كتب مرتبط و توزيع آن توليد نشريه وخبرنامه تشكيل گروههاي اجتماعي درفضاي مجازي ايجاد كتابخانه تخصصي زنان ارائه پيشنهاد براي اصالح وارتقا برنام ههاي فرهنگي  /هنري ارتقا سطح خدمات فرهنگي /تربيتي براي فرزندان كاركنان
 راه اندازي  2كارگروه تخصصي براي برنامه ريزي وتصميم سازي متشكل ازروسا وكارشناسان حوزه ستادي وشركت هاي اصلي وزارت نفت
 تدوين برنامه راهبردي توسعه مشاركت زنان وخانواده تا سال 0011 تدوين شاخص هاي توسعه زنان وخانواده دربرنامه ششم توسعه صنعت نفت مشاركت درتدوين سند توسعه منابع انساني وزارت نفت مشاركت در بازنگري سند راهبردي ورزش وزارت نفت( منظورنمودن مادهتوسعه ورزش زنان)
تحليل وضعيت موجود زنان(درشاخص هاي جذب،آموزش،ارتقا،بازنشستگيوپيامد ها) وخانواده صنعت نفت(درمراحل تكميلي است)
 مصوب سازي ساختارامورزنان وخانواده درستاد وزارت نفت طراحي ومصوب سازي دوره هاي آموزشي با رويكردجنسيتي ونظارت براجرايآنها درحوزه ستادي و شركت هاي اصلي
 طراحي واجراي نشست هاي تخصصي با هدف آگاه سازي و تغييرنگرشمديران وكاركنان
 ايجادشبكه مشاورين زنان وارائه برنامه توان افزايي تهيه بانك اطالعات مديران زن راه اندازي وتوسعه سايت "زنان نفت" احصا اولويت هاي پژوهشي زنان وخانواده ومصوب سازي اجراي آنهادرچهارشركت اصلي-

